
 

 

38.                           Transfúzní oddělení  

                                budova č. 27     

adresa Kyjevská 44 

532 03 Pardubice 

 

telefon 466 011 111, 467 431 111, 840 111 246 

e-mail posta.pardubice@nempk.cz , darci.pkn@nempk.cz  

web www.nempk.cz     

 

Parkování U budovy na parkovišti nejsou vyhrazená stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné. 

Přístup K hlavnímu vstupu po chodníku ze žulové mozaiky, který má podélný 

sklon 7,7%.  

Vstup hlavní vstup – přístupný (od heliportu) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1800 mm. Otvírají se na š. 850 mm. 

vedlejší vstup – přístupný (od budovy č.2 Ortopedie) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1070 mm. 

 

Interiér přístupný s dopomocí 

Tranfuzní oddělení je v 1. PP. 

Vstupní dveře z chodby od výtahů k oddělení jsou dvoukřídlé, š. otvír. 

křídla 710 mm. 

Vstupní dveře k recepci a čekárně jsou dvoukřídlé, š. otvír. křídla 710 mm, 

mají samozavírač. 

Za vstupními dveřmi do čekárny si každý pacient odebere pořadové číslo k 

evidenci. Jsou umístěna na háčku ve výšce 1640 a 1740 mm. Výška pultu u 

recepce je 1160 mm.  

Výška pultu u občertvení je 820 mm, má předsunutou plochu v hloubce  

300 mm. Stoly umožňují podjetí vozíku. 

Ordinační hodiny + link zde: http://www.nempk.cz/  

Odběry dárců krve  

Odběry dárců plazmy  

Autologní odběry  

Odběr vzorku krve k zařazení do registru dárců kostní dřeně  

 

Při použití výtahu od vedlejšího vstupu do budovy č. 2 Ortopedie, je v 1. PP 

na chodbě rampa o sklonu 5,9 % , délky 7,6 m a šířky 1,9 m. 

 

Výtah Od vstupu od heliportu z budovy 27 Chirurgie – výtah č. 1 – kabina výtahu 

š. 880 mm x hl. 1080 mm. Šířka dveří 800 mm. Dveře samočinně 

vodorovně posuvné. Není sedátko, není madlo, tlačítka výtahu nejsou 

označena Braillovým písmem. 

Výtah č. 2 - kabina výtahu š. 1180 mm x hl. 2100 mm. Šířka dveří 800 mm. 

Dveře samočinně vodorovně posuvné. Není sedátko, tlačítka výtahu nejsou 

označena Braillovým písmem. Není zrcadlo. 

mailto:posta.pardubice@nempk.cz
mailto:darci.pkn@nempk.cz
http://www.pardubice.nempk.cz/
http://www.nempk.cz/


 

 

Od vedlejšího vstupu z budovy 2 Ortopedie - kabina výtahu š. 860 mm x hl. 

1450 mm. Šířka dveří 790 mm. Dveře mechanicky otevírané, mají 

samozavírač. Není sedátko, není madlo, tlačítka nejsou označena 

Braillovým písmem. 

 

WC není bezbariérové – běžné WC 

 

přístupné v 1. NP – závada – ve spojovací chodbě mezi chirurgií a 

ortopedií  

WC kabina š. 1900 mm x hl. 2200 mm. Chybí držák na ukotvení sklopného 

madla. WC kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Signalizace vyvedena na recepci a na chodbu.  

Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. 

 

  

Mapováno 12/2018  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

 

Hlavní vstup (od heliportu) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vedlejší vstup (od budovy č. 2 Ortopedie) 

 

 
 

Vstup z chodby v 1.PP (od výtahu) 

 

 


